
Схема на оценяването на теста по български език и литература, реален профил, 2014 

 

 № 

П /п 

Тестови задачи  Предполагаеми  отговори Схема  на  оценяването 

1. Отговори с ДА или НЕ 

на следните твърдения, 

като заградиш в кръгче 

вярното. 

A. Не           B. Да 

C. Не           D. Не 

E. Да 

L/0/1/2/3/4/5 

по 1 точка за всеки един 

правилен отговор.  

2. Загради буквата на 

верния отговор.  

Към кой тип се отнася 

текстът? 

A. повествование и описание 

 

L/0/1 

1 точка за правилно 

избран отговор.  

3. Коментирай с 1-2 

изречения смисъла на 

изречението от текста:  

           

 

Учителите се стараеха Любчо 

да говори само гръцки, да 

предпочита гръцката култура и 

да смята българското за по-

ниско в културно отношение, 

да не знае българската история 

и да се срамува от всичко 

българско,  да се старае да 

стане грък… 

(варианти) 

L/0/1 

1 точка за коментар, 

адекватен смислово. 

L/0/1 

1 точка за добре 

структурирано 

изказване. 

L/0/1 

1 точка, ако няма 

правописни грешки.  

L/0/1 

1 точка, ако няма 

пунктуационни грешки. 

4. Тълкувай смисъла на 

изреченията и изразите 

от текста: 

 

 А. Да се отрака – да стане 

уверен в себе си; да се научи да 

живее между чужди хора, на 

ново място, да бъде сам (и 

подобно) 

B. Да стане … тежък 

търговец – да стане успешен, 

признат и  опитен търговец (и 

подобно) 

С. Сърцето го болеше за 

високата трева – много му се 

искаше да види родните полета, 

мъчно му беше за тях… (и 

подобно) 

L/0/1 Х 3 

По 1 точка за всяко 

вярно тълкуване на 

изразите. 

 

L/0/1 

1 точка, ако няма 

правописни грешки. 

 

5 Открий в текста и 

препиши  5 думи и 

израза, назоваващи 

типичното за българския 

живот. 

 Трапезник, тутманик, млинове, 

папурче, потури, червен пояс, 

вълнен кожух, овчи калпак 

L/0/1/2/3/4/5  

По 1 точка за всеки 

верен отговор.   

6 Кои от тропите са 

употребени в текста? 

Открий и запиши по 

един пример. 

 

епитет: кичеста върба, шарен 

грък, свободна натура и др. 

сравнения: подкован като кон 

метафора: тежък търговец, да 

избият от главата и др. 

хипербола: гигантски букаци 

L/0/1/2/3/4  

По 1 точка за всеки вид 

троп. 

7. Озаглави текста, като 

назовеш темата му, и 

Раздяла с родното огнище; Нов 

живот.  

L/0/1/2 

2 точки, ако заглавието 



запиши заглавието. 

 

 

 И варианти отразява темата на 

текста. 
1 точка, ако са назовани 

само героите.   

8. Формулирай с едно 

изречение и запиши 

основната мисъл на 

текста. 

 

Любчо отстоява българското 

начало в своята личност. 

И варианти 

L/0/1 

1 точка за умение да 

обобщава, да резюмира, 

да формулира основната 

мисъл. 

L/0/1 

1 точка за адекватен 

отговор. 

9. Запиши по един 

антоним към всяка 

дадена дума: 

 

свободен – зависим 

истински – изкуствен 

съблече се – облече се 

по-бързо – по-бавно 

L/0/1/2/3/4  

По една точка за всяка 

правилна форма 

 

10. Характеризирай Любен 

с 3-5 изречения, като 

назовеш и 

аргументираш 3 негови 

черти, проявени в 

текста.  

 

Свободолюбив, умен, 

решителен, впечатлителен, 

добър. 

 

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст. 

L/0/1 

1 точка за правопис и 

пунктуация (не повече от 

2 правописни и 1 

пунктуационна грешки). 

L/0/1/2/3 

3 точки – за пълната и 

точна характеристика, 

назовават се не по-малко 

от 3 черти и се 

аргументират. 

2 точки назовават се не 

по-малко от 3 черти, но 

не се аргументират. 

1 точка - ако   не е 

анализ, а само преразказ 

по текста, то ест не се 

формулират 

характерните черти. 

11. Състави и запиши  3 

/три/ изречения, като 

употребиш думата „мек” 

в различни значения 

/можеш да промениш 

формата на думата – род 

и число. 

 

Мека възглавница (ръце) 

Меко сърце (характер) 

Мек поглед 

Мек климат  

Меко докосване 

L/0/1/2/3  

По една точка за всяко 

едно значение на думата. 

L/0/1 

1 точка за правилно 

съгласуване по род и 

число. 

12. Употреби и запиши 

думата българин: 

 

Двама българи, няколко 

българи/българина; 

българин, българина,  

българинът 

L/0/1/2/3/4/5  

по 1 точка за всяка 

правилна форма 



13. Трансформирай следния 

текст от изявително в 

преизказно наклонение: 

 

На другия ден, след като 

Любен пристигнал,  приятелят 

на баща му Станьо Батула 

завел го в един дюкян, където 

имало всичко. Момчето  

съблякло вълнения си кожух.  

От всички Любенови 

копривщенски принадлежности 

му останали само вълнените 

чорапи. 

L/0/1/2/3/4/5  

По една точка за всяка 

правилно 

трансформирана форма. 

L/0/1   

1 точка, ако вярно 

употребено променливо 

Я (съблЯкло). 

L/0/1 

1 точка за правилната 

преизказна форма 

ЗАВЕЛ. 

14. Загради верния отговор:  

В това изречение са 

употребени следните 

глаголни времена: 

b. минало несвършено, минало  

свършено, минало 

предварително 

 

L/0/3 

3 точки за верен отговор. 

15. Прочети изречението и 

запиши верните 

твърдения от дадените в 

скобите: 

сложно съставно 

три изречения 

L/0/1 

L/0/1 

По 1 точка за всяко 

вярно твърдение. 

16. Трансформирай и 

запиши изречението без 

да използваш  пряка реч: 

Моята планинска, 

свободна и здрава 

натура – пише авторът 

по-късно – излезе 

победителница и аз не 

съм се покорил на моите 

поробители. 

 

 

Авторът по-късно пише, че 

неговата планинска, свободна и 

здрава натура излезе 

победителница и той не се е 

покорил на своите поробители. 

L/0/1 

1 точка за вярна 

трансформация на 

глаголната форма. 

L/0/1 

1 точка за вярно 

пунктуационно 

оформяне на косвената 

реч. 

L/0/1/2/3 

По 1 точка за адекватна 

трансформация на всяко 

местоимение. 

17. Назови три имена на 

български писатели и 

поети, които са работели 

и като учители. 

Найден Геров, Христо Ботев, 

Добри Чинтулов, Петко Рачев 

Славейков, Йордан Йовков 

 

L/ 0/1/2/3 

По 1 точки за всяко 

правилно посочено име. 

18. Подчертай имената на 

авторите, които създават 

своето творчество 

между двете световни 

войни:  

Йордан Йовков, Христо 

Смирненски, Гео Милев. 

L/0/1/2/3 

По 1 точки за всяко 

правилно подчертано 

име. 

 

19. Свържете литературната 

творба с нейния жанр. 

 

 

А. повест  - «Гераците»                                           

В. роман  -  «Тютюн»                                  

С. разказ -  «Албена»                                          

Д. стихотворение  -       «Скрити 

вопли»                       

L/0/1/2/3/4 

По една точка за всяко 

вярно съответствие.  

 

20 Състави текст 

разсъждение (6-7 

изречения), в който да 

изразиш мнение относно 

 L/01/2 

2 точки, ако личната 

оценка структурира 

целия текст. 



въпроса Какво значи да 

имаш българско 

съзнание?/ 

Аргументирай мнението 

си с 3 аргумента. 

 

1 точка, ако е проявено 

отношение, но само като 

декларация. 

L/0/1 

1 точкa за умението да 

аргументира: назовава 

тезис и го аргументира. 

L/01/2/3 

3 точки – за три 

аргумента. 

2 точки – за два 

аргумента. 

1 точка – за един 

аргумент. 

L/0/1 

1 точка за добре 

изграден текст. 

L/0/1 

1 точка за правопис (не 

повече от 3 грешки) и 

пунктуация (не повече от 

2 грешки). 

 

 

 

 

 

 


